
HEJ OCH VÄLKOMMEN
SOM MEDLEM!
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Var med och kämpa  
för barns rättigheter 
 
Sverige är på många sätt ett bra land att växa upp i, men 
fortfarande lever många barn i otrygghet och utanförskap. 
Därför finns Rädda Barnen på plats över hela landet och 
ger stöd och skydd till barn som har det tufft. Vi för 
dialoger med beslutsfattare på alla nivåer för att samhället 
ska ta sitt ansvar och ge alla barn i Sverige möjlighet att 
växa upp på lika villkor.  
 
Vi har lång erfarenhet och vet att vi kan påverka och 
förändra när vi gör det tillsammans. Men vi behöver bli fler 
som står upp för barns rättigheter. Därför behövs du som 
medlem i Rädda Barnen! Välkommen att anmäla dig på 
räddabarnen.se/bli-medlem
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– Barnen ska känna att de är trygga här, att de kan vara 
sig själva och att vi finns här för dem, säger 24-åriga Emil 
som är lokalföreningens projektledare på Glada vandraren,  
ett tillfälligt boende i Rosengård för familjer som flytt hit 
undan krig.

Barnen som Emil och de andra volontärerna träffar här 
bor tillsammans med sina familjer i tillfälliga lägenheter i 
väntan på mer permanenta bostäder. Rädda Barnens 
aktiviteter för barnen sker i husets källarvåning eller på 
den stora och lekvänliga gården med plats för 
utomhuslekar, när vädret tillåter.

Som medlem blir du  
barnens röst i samhället 
 
Som medlem i Rädda Barnen kan du påverka hur vi arbetar 
och vara en röst för barnen lokalt, där du bor. Med din och 
andra medlemmars hjälp blir Rädda Barnen en stark 
folkrörelse som kan påverka politiker och andra makthavare. 
Tillsammans kan vi göra insatser för barn lokalt och stå upp 
för barns rättigheter i en tid när de ekonomiska och sociala 
klyftorna ökar. Som medlem kan du engagera dig i din 
lokalförening eller vara med och starta en förening på en ort 
där Rädda Barnen ännu inte finns representerade. 

Hur vill du engagera dig?

 • Vara med och stötta barn på flykting- och asylboenden.

 • Bli läxläsare för barn vars föräldrar har svårt att hjälpa 
till med skolarbetet.

 • Göra en kartläggning över hur barn på din hemort har 
det och planera vilka insatser lokalföreningen ska göra. 
Gärna i samråd med andra organisationer och samar-
betspartners.

 • Ta kontakt med politiker och diskutera hur situationen 
ser ut för barn i din hemkommun, t.ex. när det gäller 
barnfattigdom.

 • Skriva insändare, ordna seminarier och sprida  
kunskap och information om Rädda Barnens arbete  
på din hemort.

 
Som medlem kan du också engagera dig i lokalföreningens 
styrelse. Där finns det viktiga uppdrag som till exempel att 
vara ordförande, kassör, ansvarig för IT och digitalisering eller 
ansvarig för Tryggare tillsammans. Ett arbete som handlar om 
att vi ska ha en säker verksamhet för barn.
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Vår lokalförening i Söderhamn bjöd in nyanlända föräldrar och 
andra familjer för att sjunga svenska barnsånger tillsammans med 
sina barn. Vuxna och barn fick lära sig språket samtidigt som de 
lärde känna familjer på sin nya hemort. Ord som ”integration  
och inkludering” blev plötsligt något enkelt och självklart.

På Rädda Barnens barnvänliga plats i Piteå får barnen leka och 
pyssla i en miljö fri från allvar och oro. Här kan de bara vara 
barn. Ibland har det varit uppåt 50 till 60 barn här samtidigt.

Britt-Inger Olofsson som är ordförande i lokalföreningen här, 
agerade snabbt när hon fick höra att det skulle bli ett asylboende 
i stan. Hon samlade styrelsen och de aktiva medlemmarna och 
bjöd in både övriga föreningar i området och migrationsverket.

– Det kändes naturligt att vi som barnrättsorganisation skulle 
göra något!

Vår lokalförening i Knivsta har ordnat simskola för ensamkommande 
och nyanlända ungdomar. En av de som lärde sig simma här förra 
året är Hajar. Sen dess har hon utbildat sig till simlärare och nu 
instruerar hon andra ungdomar som flytt till Sverige.

– Jag blir så glad när jag kan lära andra att simma. Det är bra att 
kunna simma i Sverige för det finns så mycket sjöar och badhus. 
Jag kommer in i det sociala livet också.
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Vår globala kampanj  
”Stoppa kriget mot barnen!”

Redan 1919, efter första världskriget, beslöt sig Rädda 
Barnens grundare Eglantyne Jebb för att ta upp kampen för 
barn i krig. Tyvärr är frågan fortfarande lika aktuell. I dag 
lever ett av fem barn i en krigszon. Faktum är att barn idag 
utsätts för större risker i krig än någon gång under de 
senaste 20 åren.  
 
Rädda Barnen finns vid barnens sida från det att de flyr från 
kriget, utmed flyktvägarna och i det land där de söker asyl.  
Vi arbetar brett för att påverka politiker, utbilda civila och 
militära aktörer, stötta de barn som flytt från krigssituationer 
och få in mer resurser till Rädda Barnens arbete för skydd  
av barn.  
 
Vårt mål med kampanjen: 

 • Att internationella lagar ska upprätthållas, även i krig.

 • Att förövare ska ställas till svars för sina brott.

 • Att Rädda Barnen får in mer resurser så att vi kan ge  
ökat skydd till barn i krig.

Barn som flytt från krig finns här 

Runt om i hela landet arbetar både anställda och medlemmar 
inom Rädda Barnen för att ta emot och stötta barn som flytt 
från krig och utsatta situationer.  

Eftersom många beslut som rör asylsökande barns vardag tas i 
kommunerna, behöver vi engagerade medlemmar på så många 
platser som möjligt. Hör gärna av dig till medlem@rb.se för att 
få veta vad du kan göra.
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Tillsammans gör vi skillnad för de 
barn som har det sämst ställt
För att förändra barns situation prioriterar vi tre viktiga 
verksamhetsområden.

 

1. Stöd till nyanlända barn 

Tusentals asylsökande barn söker sig till Sverige varje år. De flesta 
kommer tillsammans med sina föräldrar, vissa kommer ensamma. 
Vi på Rädda Barnen ger stöd till både ensamkommande flykting- 
barn och asylsökande barn i familjer i form av språkhjälp, läxhjälp 
eller olika aktivitetsgrupper. Vi arbetar också med påverkansarbete 
gentemot politiker och myndigheter som möter barnen, för att 
mottagandet ska bli bättre. Här kan du vara med och göra en 
viktig insats.

2. Hjälp till att förebygga  
    våld mot barn  

Våld mot barn kan innefatta fysiskt 
våld eller sexuella övergrepp, mot 
barnet eller som barnet bevittnar. 
Våldet kan också vara psykiskt, 
verbalt eller i form av försummelse. 
Du kan delta i arbetet med att 
förebygga våld mot barn där du 
bor genom att uppmärksamma 
våldsutsatta barns situation eller 
verka för att de får sina rättigheter 
tillgodosedda. Du kan också hjälpa 
till genom att påverka politiker och 
andra beslutsfattare, sprida Rädda 
Barnens informationsmaterial  
och rapporter och arrangera  
föreläsningar.

3. Aktiviteter för barn  
    i utsatta områden  

Barn som växer upp i fattigdom 
drabbas oftare än andra barn  
av ohälsa, sämre skolresultat  
och utanförskap. Lokalt kan du 
uppmärksamma barnfattigdomen  
eller engagera dig i verksamheter 
för barn i utsatta områden genom 
till exempel läxläsning, fritids- och 
lovaktiviteter, föräldragrupper, 
ungdomscaféer och samtals- 
grupper. Du kan också engagera 
dig i påverkansarbetet och upp- 
märksamma dina lokala politiker 
på hur situationen ser ut i din 
hemkommun.
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Rädda Barnen
107 88 Stockholm 
Tel: 08-698 90 00 
räddabarnen.se

Du behövs mer än någonsin. 
Anmäl dig på raddabarnen.se/bli-medlem  
Har du frågor? Mejla gärna till medlem@rb.se

VARMT VÄLKOMMEN
SOM MEDLEM

I RÄDDA BARNEN

Fler sätt att stödja Rädda Barnen: 

•  Bli månadsgivare

•  Swisha en gåva

•  Köp presenter i vår gåvoshop

•  Starta en egen insamling

•  Ge en minnesgåva vid begravning 

•  Skriv in Rädda Barnen i ditt testamente
 
Läs mer på räddabarnen.se


